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Eind deze maand wordt de ouderbijdrage geïnd.
Ouders die geen automatische incasso hebben
afgegeven krijgen een betaalverzoek per brief!
Herinnering:
● Lege batterijen kunnen ingeleverd worden
in de ton in de grote zaal.

Agenda
7-3

Groep 3 excursie ‘t Kiekhuus

11-3

Groep 3 Kunstenaar op school

15-3

Alternatieve schooldag

18-3

Groep 1-2 excursie Fochtelooerveen

18-3

Start

20-3

Groep 1-2 les dans op school

25-3

Groep 4 Verhalenverteller op school

18-3

Groep 4 excursie Oudheidskamer

12-4

Koningsspelen, ’s middags vrij

Tijd voor Pasen
De tijd voor Pasen wordt ook wel de 40 dagen
tijd genoemd. Nog 40 dagen voor Pasen.
Carnaval is vanuit de katholieke traditie de
start van de 40 dagentijd (vastentijd). Een tijd
van bezinning. Op In de Kring doen we deze
bezinning in de vorm van 5 vieringen
voorafgaand aan de Paasviering. Daar waar
we met Kerst steeds een extra kaars
aansteken, blazen we op weg naar Pasen
steeds een kaarsje uit. Op maandag 18
maart starten we met de 1e viering. Dit doen
we als school met de kinderen in de grote
zaal. Iedere viering is er een andere groep aan
de beurt. Ouders van de groep die aan de
beurt is mogen, als ze dat leuk vinden, er bij
zijn.
Op maandag 18 maart is dat groep 3
Op maandag 25 maart is dat groep 1-2
Op maandag 1 april is dat groep 4
Op maandag 8 april is dat groep 5-6
Op maandag 15 april is dat groep 7-8
Op donderdag 18 april vieren we dan met de
kinderen het Paasfeest. Vrijdag 19 april is het
Goede Vrijdag en zijn de kinderen vrij. Daarna
begint de meivakantie.
Alternatieve schooldag
Op vrijdag 15 maart is er vanwege de
landelijke onderwijsstaking een alternatieve
lesdag op In de Kring. U heeft daarover via uw
kind een schrijven ontvangen. Wilt u de
antwoordstrookjes uiterlijk voor maandag 11
maart weer inleveren? Opa’s oma’s, pakes
beppes mogen zich hier ook voor opgeven.
De kinderen mogen na de lunch naar huis.
Schoolkorfbal
Het is nog wat vroeg, maar we brengen nu
alvast het korfbaltoernooi ter sprake. Dat is op
woensdag 22 mei in Donkerbroek. Voor die
dag zullen we weer een beroep op u doen voor
vervoer en als scheidsrechter. Zet u het
alvast in uw agenda?
Finale voorleeswedstrijd
Dinsdag 12 maart doet Nadine uit groep 8
mee aan de finale van de voorleeswedstrijd in
de bibliotheek van Oosterwolde. Nadine, we
wensen je heel veel succes!
De Veerkieker
Alle groepen doen mee aan het aanbod van De
Veerkieker. Deze lessen staan in het teken
van cultuureducatie. Via de groepsleerkracht
krijgt u daarover steeds de specifieke
informatie.

Hal onderbouw
We hebben veel positieve reacties gekregen over
de nieuwe inrichting hal OB. De hal heeft een
meer onderwijskundige functie gekregen. Heeft u
het nog niet gezien, kom dan gerust langs om te
kijken. We zijn nog bezig met een
documentatiecentrum en we denken na over de
inrichting van de timmerhoek.

Luizenpluis
Maandag was weer de controle hoofdluis. Het
blijft belangrijk dat u dit als ouder ook wekelijks
controleert. Alleen dan kunnen we het onder
controle houden. Nog steeds worden er nieuwe
luizenpluisouders gezocht!!
Ouderportaal
Al een aantal ouders hebben gereageerd op het
wijzigen van gegevens. Dat betrof tot nu toe
vooral mobiele telefoonnummers. Wilt u ook
kijken of uw beroep staat ingevuld (een van
beide ouders)en of de noodnummers nog
kloppen?
Koningsspelen
We herinneren u nu alvast aan vrijdag 12 april,
de dag waarop de Boekhorst en In de Kring
samen de Koningsspelen organiseren. Ook hier
hebben begin dit schooljaar al een aantal ouders
zich voor opgegeven. De kinderen van beide
scholen zijn ’s middags vrij!
Bibliotheek op school
In het kader van de leesbevordering stuurt de
bibliotheek ons maandelijks recensies van leuke
kinderboeken. Deze vindt u in de bijlage.
Wieltjes dag
Tijdens de wieltjes dag nemen kinderen soms
ook de hoverboard mee. Deze kunnen erg hard
maar op het plein geldt een
snelheidsbeperking! En de wieltjes mogen
alleen in de kleine en grote pauze dus niet voor
schooltijd. Dat is te gevaarlijk met alle ouders
en kleuters die dan ook op het plein staan. De
volgende wieltjes dag is op woensdag 3 april.
Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff (directeur)

